
 

Styremøte 13.11.2018 

Tilstede: Eldbjørg, Ove, Jan Helge, Odd Vidar og Michelle 

___________________________________________________________________________________________ 

Sak 1) Utført dugnadsarbeid: 

Kort oppsummering av arbeid i forkant av høstmesse. Materialer ute er fjernet, vi har fylt på 

med grus, det ble kjørt vekk boss og kjøkkenet har fått salong på plass. 

Sak 2) Uteområdet: 

Vi må fikse litt på uteområdet når tilleggsarealet er betalt og papirene er i orden. Det må 

fylles på mer grus, og vi må vurdere en mur eller annet for å markere hvor grensen går.  

Sak 3) Sikkerhet i gymsalen: 

 Ved to anledninger så har skruer/fester til apparater falt ned fra taket. Jan Helge kontakter 

kommunen og ber de om å ordne dette ASAP. Dette er dårlig arbeid ved gjenoppbygning 

etter brannen. Mistenker også at basketkurv er feilmontert. 

Sak 4) Arbeidsfordeling: 

Jan Helge setter opp forslag til fordeling av arbeidsoppgaver innad i styret. Vi trenger også 

flere aktive medlemmer, spesielt i husgruppen. Medlemmer som kunne tenke seg å bidra, 

eller som lurer på hva dette innebærer, kan ta kontakt med Michelle.  

Sak 5) Søknader: 

Vi må få en oversikt over hvor vi kan søke om støtte. Når det gjelder lekeapparater så må vi 

også ha en gjennomgang av hva vi skal beholde, og hva som må vekk. Vi må lage en 

prosedyre for internkontroll av disse apparatene.  

Sak 6) Økonomi: 

Vi ligger ganske godt an. Vi har hatt en del utlegg til vedlikehold i år, men det var planlagte 

utgifter. Vi har blant annet kjøpt varmepumpe og nye ytterdører. Full oversikt kommer i 

årsmeldingen. 

 

 



Sak 7) Maling: 

Kafèen skal males. Odd Vidar kjøper inn maling, maleredskaper, tape og underlag, og 

dugnadsgjengen maler.  

Sak 8) Adventskafè/basar: 

Basaren er søndag 2. desember klokken 16.00. 

Basarkomitèen skal ha forberedelser 20. og 27. november, 27. kommer også Ove for å ha en 

opplæring på betalingsterminal.  

 

Årsmøte 2019 blir i januar/februar, innkalling kommer når vi har satt dato.  

 

 

Referent: Michelle Storesund 

 


